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SYSTEEMINEN AJATTELU/TYÖOTE 

• Systeemisyys on ajattelutapa, ikään kuin sateenvarjo, jonka alle kuuluu useita 
menetelmiä. 

• Siun sotessa pyrimme siihen, että ammattilaisilla on monipuolinen 
"työkalupakki" käytössään. 

• Meillä on sitouduttu strategisella tasolla systeemisyyteen ja on otettu 
käyttöön näyttöön perustuvina menetelminä Lapset puheeksi-toimintamalli 
(LP) ja Systeeminen toimintamalli (Syty). 

• Nämä menetelmät kuuluvat samaan systeemiseen “perheeseen”.  

• Olennaista on systeeminen ja suhdeperustainen ajattelu ja lähestymistapana 
elämään liittyvän pärjäävyyden rakentaminen. 
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• Menetelmät itsessään eivät tuo muutosta, vaan niiden ihmisissä ja suhteissa 
rakentuvat uudet merkitykset, uusi ymmärrys ja kokemukset. 

• Menetelmät ja keinot tunnistaa ja ratkoa arkielämän pulmia yhdessä perheiden 
kanssa luovat turvallisuutta ja luottamusta ihmisille ja ihmisten väliin. 

• Systeemisessä työskentelyssä mietimme aina tarkkaan mistä tässä voisi olla kysymys 
ja miten meidän kannattaa toimia. 

• Perheen tilanne ratkaisee sen, millaista systeemistä työskentelyä perheelle 
kulloinkin tarjotaan. 

• LP-menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun tutustutaan perheeseen, 
luodaan yhteistyötä sekä tunnistetaan työskentelyn fokukset. 

• Syty-mallia hyödynnetään esimerkiksi siinä tilanteessa, kun tunnistetaan perheen 
tarvitsevan pidempikestoista ja säännöllistä työskentelyä.
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• Näitä menetelmiä ei kannata asettaa vastakkain, vaan johtaa 
yhteen. 

• Molemmissa työmenetelmissä keskeinen näkökulma on 
lapsilähtöisyys, perheen oma asiantuntijuus ja heidän 
osallistaminen toiminnan suunnitteluun. 

• Tavoitteena toiminnassa on lapsen turvallinen ja toimiva arki sekä 
lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen.
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Lapset puheeksi-toimintamalli (LP)

➢ Lasten ja nuorten suotuisan kehityksen tukeminen ja 
ongelmien ehkäisy räätälöimällä lapsen/nuoren 
arkipäivä juuri hänelle sopivaksi.

➢ Lapsen pärjäävyyden tukeminen perheen arjen 
muutostilanteissa

➢ Vanhempien ja lapsen yhteinen ymmärrys perheen 
arjen pärjäävyyden vahvistamiseksi 

➢ Lapsen kehitystä suojaavien tekijöiden tukeminen 

➢ Avoimuuden ja yhteisen ymmärryksen 
vahvistaminen eri kehitysympäristöjen aikuisten 
yhteistyöllä

➢ Mahdollisuus tukea varhain lasta tai nuorta 
erilaisissa kehityshaasteissa

➢ Mahdollisuus yhdessä perheen ja lapsen kanssa 
arvioida lisäavun tarve lapsen suotuisan kasvun ja 
kehityksen tueksi. 

Systeeminen toimintamalli (Syty)

➢ Lupaa pyytävä työote; suhteen luominen lapseen ja hänen 
läheisiin

➢ Dialogisuus ja yhteis-toiminnallisuus koko asiakkuuden ajan

➢ Perheen asiantuntijuuden, historian ja kokemusten 
huomioiminen

➢ Lapsen ja perheen merkityksellisten suhteiden tutkiminen

➢ Aito uteliaisuus ja avoimuus erilaisille tulkinta ja 
ratkaisuvaihtoehdoille

➢ Halu muodostaa perheen kanssa jaettu ymmärrys 
tilanteesta

➢ Arvostus,voimavara-keskeisyys ja toiveikkuus

➢ Pyrkimys oppia koko ajan lisää siten, miten tiimi voi olla 
perheille hyödyksi

➢ Käytännönläheiset, yhteiset, pienten askelmien 
suunnitelmat asiakastyössä
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Kiitos!


